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Bc. Vladimír Šimko, Veolia Transport

Prizvať: 
Bc. Vladimír Šimko, Veolia Transport

............................................................
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Alternatívy návrhu cenového výmeru 1/2012

    alternatíva A B C D E

5% 7% 10% 15% 20%

0,40 0,42 0,43 0,44 0,46 0,48 + 25% 0,50

0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 + 10% 

0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 + 50% 

0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0%  0,07

0,60 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 + 20% 0,70

0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,50 0%  

0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 + 33,0% 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0% 0,10

1,70 1,80 1,80 1,90 2,00 2,00 + 10% 2,00

6,70 7,00 7,20 7,40 7,70 8,00 +10% 8,00

20,00 21,00 21,40 22,00 23,00 24,00 + 5% 20,00

13,50 14,18 14,45 14,85 15,53 16,20 - 11% 

10,00 10,50 10,70 11,00 11,50 12,00 + 20% 

3,50 3,68 3,75 3,85 4,03 4,20 0%   0,00

50,00 52,50 53,50 55,00 57,50 60,00 0%  50,00

33,50 35,18 35,85 36,85 38,53 40,20 - 11,0% 

25,00 26,25 26,75 27,50 28,75 30,00 + 20% 

8,50 8,93 9,10 9,35 9,78 10,20 0%  0,00

186,00 zrušiť

nebol 90,00

Zmeniť vek klasifikácie "študent" z 28 rokov na 26 rokov v záujme zosúladenia s ostatnými mestami a krajinami EÚ.
Navrhujeme zrušiť finančné zvýhodnenie pri opakovanom  nákupe čípovej karty.

Doplňujúci návrh:

ročný cestovný lístok

polročný cestovný lístok

      - dôchodcovský do 70 r.

      - detský, študentský

      - detský, študentský

      - evidenčný nad 70 r.

      - evidenčný nad 70 r.

      - občiansky

      - dôchodcovský do 70 r.

      - občiansky

      - dôchodcovský do 70 r.

      - detský, študentský

Druh cestovného

      - občiansky

      - dôchodcovský do 70 r.

      - detský, študentský

cenový 

výmer 

2/2008 

platný od 

1.1.2009

EZČK   

jednorazový lístok u vodiča

      - evidenčný nad 70 r.

0,30

návrh OKČ ŽP a 

prepravcu

F

0,40

12,00

30,00

zvýšenie cestovného o 

štvrťročný cestovný lístok

      - evidenčný nad 70 r.

24-hodinový cestovný lístok

týždenný cestovný lístok

      - občiansky

mesačný cestovný lístok
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Porovnanie taríf MHD v krajských mestách SR
Druh cestovného Mesto: Bratislava Trnava Nitra Trenčín Žilina B. Bystr. Prešov Košice

jednorazový lístok1 v predpredaji2

      - občiansky 0,90 0,40 0,40 0,45 0,65 0,50 0,50 0,55

      - dôchodcovský do 70 r. 0,45 0,40 0,27 0,25 0,45 0,30 0,30 0,25

      - detský, študentský 0,45 0,20 0,20 0,25 0,45 0,25 0,30 0,25

      - pre občanov nad 70 r. zdarma 0,07 0,07 zdarma zdarma 0,10 zdarma zdarma

      - pre držiteľov ŤZP, ŤZP-S zdarma 0,07 0,07 0,25 0,45 0,10 0,30 zdarma

jednorazový lístok1 u vodiča

      - občiansky nie je 0,50 0,60 0,60 1,20 0,70 0,70 1,00

      - dôchodcovský do 70 r. nie je 0,50 0,40 0,40 1,20 0,40 0,40 1,00

      - detský, študentský nie je 0,30 0,30 0,40 1,20 0,40 0,40 1,00

      - pre občanov nad 70 r. nie je 0,10 0,10 zdarma zdarma 0,10 zdarma zdarma

      - pre držiteľov ŤZP, ŤZP-S nie je 0,10 0,10 0,40 1,20 0,20 0,40 zdarma

24-hodinový cestovný lístok 4,50 nie je 1,70 nie je 2,00 nie je 2,50 2,95

týždenný cestovný lístok 15,00 nie je 6,70 nie je nie je nie je 8,00 9,25

mesačný cestovný lístok1

      - občiansky 25,00 nie je 20,00 20,00 20,00 20,00 16,60 18,25

      - dôchodcovský do 70 r. 12,50 nie je 13,50 12,00 14,00 10,00 9,95 9,10

      - detský, študentský 12,50 nie je 10,00 12,00 14,00 10,00 9,95 9,10

      - pre občanov nad 70 r. zdarma nie je 3,50 zdarma zdarma 10,00 zdarma zdarma

      - pre držiteľov ŤZP, ŤZP-S zdarma nie je 3,50 12,00 iné3 10,00 9,95/1,00
4 zdarma

štvrťročný cestovný lístok1

      - občiansky 66,00 nie je 50,00 55,00 53,00 nie je 42,40 48,10

      - dôchodcovský do 70 r. 33,00 nie je 33,50 33,00 38,00 nie je 25,40 24,05

      - detský, študentský 33,00 nie je 25,00 33,00 38,00 nie je 25,40 24,05

      - pre občanov nad 70 r. zdarma nie je 8,50 zdarma zdarma nie je zdarma zdarma

      - pre držiteľov ŤZP, ŤZP-S zdarma nie je 8,50 33,00 iné3 nie je 25,40/3,00
4 zdarma

1 – pre neporovnateľnosť taríf sa použije lístok, ktorý platí v hraniciach mesta a postačuje na prepravu z jednej strany mesta na druhú
2 – predpredajom sa rozumie forma platby cestovného lístka mimo vozidla, napr. čipovou kartou, z automatu, z novinového stánku
3 – osobitná tarifa, v prepočte cca 0,03 € na jednu cestu 4 – zvýhodnené ceny pre osoby pod stanovený mesačný príjem
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Zmeny v tarifách MHD v jednotlivých 
mestách SR v roku 2011

Predložený materiál ponúka súhrnný prehľad aktuálnymi tarifami vybraných miest 
SR a prímestskej dopravy v Nitrianskom kraji. Ponúka prehľad zmien v tarifných 
podmienkach miest, ktoré pristúpili k ich zmene v priebehu roka 2011. V ďalšej 
časti sa porovnávajú absolútne ceny cestovného u porovnateľných kategórií 
cestovných lístkov v mestách veľkosťou porovnateľných Nitre. V závere dokument 
mapuje aktuálne výšky zliav v jednotlivých mestách SR a prímestskej doprave 
v Nitrianskom kraji, vrátane miery poskytovania bezplatnej prepravy.

Úpravy taríf MHD v mestách SR v roku 2011

Považská Bystrica (úprava od 1.3.2011)

Hlavné zmeny v tarifných zásadách:
 zvýšenie cien cestovného
 zjednotenie ceny cestovného v hotovosti u vodiča pre všetky kategórie 

cestujúcich na 0,66 €

Bratislava (úprava od 1.8.2011)

Hlavné zmeny v tarifných zásadách:
 zrušenie tarifných pásiem na území mesta, všetky predplatné lístky platia na 

celom území Bratislavy
 zvýšenie cien cestovného

o jednorazové o 29 – 40%
o predplatné o 5%

Prešov (úprava od 1.8.2011)

Hlavné zmeny v tarifných zásadách:
 zmena výšky poskytovanej zľavy u zľavnených cestovných lístkov 

z doterajších 50 na 40%
 zrušenie bezplatnej prepravy pre dôchodcov od 65 do 70 rokov veku v čase 

mimo špičky
 zavedenie evidenčných mesačných a štvrťročných lístkov pre dôchodcov 

s mesačným príjmom menším ako 300 €
 zrušenie zľavy pre držiteľov Bronzovej Jánskeho plakety
 sprísnenie podmienok zliav pre držiteľov Zlatej a Striebornej Jánskeho 

plakety
 zrušenie zliav pre účastníkov odboja (len formálne, všetci sú už v kategórii 

nad 70 rokov)
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Žilina (úprava od 1.10.2011)

Hlavné zmeny v tarifných zásadách:
 zvýšenie cien cestovných lístkov u vodiča, papierových lístkov v predpredaji 

a cien jednorazových lístkov predplatených na karte
 zníženie cien predplatných lístkov na neobmedzený počet ciest

Porovnanie  súčasných vybraných cien cestovných 
lístkov v mestách s 80 000 – 100 000 obyvateľmi

Druh cestovného Mesto: Prešov Žilina B. Bystr. Nitra

jednorazový lístok1 v predpredaji2

      - občiansky 0,50 0,65 0,50 0,40

      - dôchodcovský do 70 r. 0,30 0,45 0,30 0,27

      - detský, študentský 0,30 0,45 0,25 0,20
      - evidenčný nad 70 r. nie je nie je 0,01 0,07

jednorazový lístok1 u vodiča2

      - občiansky 0,70 1,20 0,60 0,60

      - dôchodcovský do 70 r. 0,40 1,20 0,40 0,40
      - detský, študentský 0,40 1,20 0,40 0,30

      - evidenčný nad 70 r. nie je nie je 0,01 0,10

24-hodinový cestovný lístok 2,50 2,00 nie je 1,70

týždenný cestovný lístok 8,00 nie je nie je 6,70
mesačný cestovný lístok

      - občiansky 16,60 20,00 20,00 20,00

      - dôchodcovský do 70 r. 9,95 14,00 10,00 13,50
      - detský, študentský 9,95 14,00 10,00 10,00

      - evidenčný nad 70 r. nie je nie je 10,00 3,50

štvrťročný cestovný lístok

      - občiansky 42,40 53,00 nie je 50,00
      - dôchodcovský do 70 r. 25,40 38,00 nie je 33,50

      - detský, študentský 25,40 38,00 nie je 25,00

      - evidenčný nad 70 r. nie je nie je nie je 8,50

1 – pre neporovnateľnosť taríf sa použije cestovný lístok, ktorý platí v hraniciach 
mesta a postačuje na prepravu z jednej strany mesta na druhú

2 – predpredajom sa rozumie forma platby cestovného lístka mimo vozidla, napr. 
čipovou kartou, z automatu, z novinového stánku
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Nárok na bezplatnú prepravu v mestách do
100 000 obyvateľov a na linkách objednaných 
NSK

Bratislava

 deti do dovŕšenia 6. roku veku, 
 sudcovia Ústavného súdu SR
 držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo 

vodiaceho psa, 
 občania nad 70 rokov veku
 držitelia osvedčenia o príslušníkoch Československej armády v zahraničí 

alebo potvrdení o účasti v I. a II. odboji, držitelia preukazu SANO (občania 
Slovenska násilne odvlečení do ZSSR), držitelia preukazu KPV (Konfederácia 
politických väzňov), držitelia preukazu SZ VTNP-PTP (Slovenský zväz 
Vojenské tábory nútených prác - pomocné technické prápory), SZČPV 
(Svetové združenie bývalých československých politických väzňov), SZČPV-
SNO (Sekcia násilne odvlečených) a držitelia preukazu Politickí väzni ZPKO 
(Zväz protikomunistického odboja). 

Košice

 najviac tri deti do veku 6 rokov
 držitelia osvedčenia o príslušníkoch čsl. armády v zahraničí alebo potvrdenia 

o účasti v I. a II. odboji, držitelia preukazov SZČPV (Svetové združenie 
bývalých československých politických väzňov) a SZČPV-SNO (Sekcia 
násilne odvlečených)

 držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S
 občania nad 70 rokov
 detské kočíky obsadené dieťaťom, invalidný vozík, jedna súprava lyží s 

palicami, 1 snowboard, úzke predmety do 150 cm s priemerom 20 cm, 
predmety v tvare dosky o rozmeroch 5x80x100 cm a ostatné predmety do 
rozmerov 30x40x60 cm (batožina).

 poslanci Národnej rady SR a sudcovia Ústavného súdu.
 jeden sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S

Prešov

 deti do 7. roku veku
 občania nad 70 rokov
 držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku alebo sú 

nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom
 sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
 invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP-S
 vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S

Žilina
 dieťa do dňa dovŕšenia 6. roku veku,
 sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
 invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S
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 detský kočík s dieťaťom a detský nosič s dieťaťom (tzv. krosná)
 občan vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline v čase

- od 8,00 hodiny do 5,00 hodiny nasledujúceho dňa v pracovných 
dňoch

- neobmedzene v sobotu, nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov a v 
dňoch pracovného pokoja.

Banská Bystrica

 deti do dovŕšenia 6. roku veku
 detský kočík s dieťaťom a jeden jeho sprievodca, sprievodca dieťaťa v 

babyvaku
 príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici, v uniforme
 osoby poverené ŠOD
 držiteľ preukazu ŤZP na invalidnom vozíku
 držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeho sprievodca
 nevidiaca osoba a vodiaci pes,
 jeden kus cestovnej batožiny

Nitra – mestská doprava

 deti do začatia povinnej školskej dochádzky
 invalidný vozík a sprievodca v prípadoch ŤZP a ŤZP-S
 držitelia preukazov „Konfederácia politických väzňov“ (KPV)
 bývalí príslušníci „Vojenských táborov nútených prác“ (VTNP)
 detský kočík, batožina, pes
 osoby odkázané na invalidný vozík
 nevidiace osoby

Nitra – prímestská doprava

 poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu
 batožina v priestore cestujúcich
 detské kočíky, invalidné vozíky alebo pes v prípade ŤZP, ŤZP-S

Nárok na zľavnenú prepravu v mestách do 
100 000 obyvateľov a na linkách objednaných 
NSK

Bratislava – zľava 50%

 deti od 6 do 15 rokov
 žiaci a študenti do 26 rokov alebo do získania VŠ vzdelania druhého stupňa
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 poberatelia starobných dôchodkov alebo invalidných dôchodkov (nad 71%)
alebo výsluhových dôchodky od veku 55 rokov

Košice – zľava 50%

 deti od 6 do 16 rokov veku
 žiaci a študenti do 26 rokov alebo do získania VŠ vzdelania druhého stupňa
 poberatelia starobných dôchodkov alebo invalidných dôchodkov (nad 71 %)

alebo výsluhových dôchodkov od veku 62 rokov
 držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ak nemajú vybavenú osobitnú čipovú kartu
 občania nad 70 rokov, ak nemajú vybavenú osobitnú čipovú kartu

Prešov – zľava 40%

 deti od 7. do 16. roku veku
 žiaci a študenti do 26 rokov alebo do získania VŠ vzdelania druhého stupňa
 poberatelia starobných dôchodkov alebo invalidných dôchodkov (nad 50 %) 

alebo výsluhových dôchodkov od veku 60 rokov
 občania od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci 

Ľubotice, ak ich mesačný dôchodok je nižší ako 300 € súčasne je to ich 
jediný príjem (majú ešte zvýhodnené cestovné)

 držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo 
obci Ľubotice, ak ich mesačný (prípadne priemerný mesačný) príjem je nižší 
ako 300 € (majú ešte zvýhodnené cestovné)

 držitelia zlatej Jánskeho plakety (ZJP) – len aj krv darovali v priebehu 
posledných piatich rokov pred nákupom zľavneného cestovného lístka

 držitelia striebornej Jánskeho plakety (SJP) – len ak krv darovali v priebehu 
posledných piatich rokov pred nákupom zľavneného cestovného lístka

 držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S

Žilina – zľava 30%

 deti od 6 do 15 rokov
 žiaci a študenti do 26 rokov alebo do získania VŠ vzdelania druhého stupňa
 poberatelia starobných alebo plných invalidných dôchodkov alebo 

výsluhových dôchodkov od 55 rokov
 držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S
 darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi platných preukazov Zlatej Jánskeho plakety 

a Diamantovej Jánskeho plakety

Banská Bystrica – zľavy podľa kategórií

Zľava 30% u vodiča, 50% z karty:
 deti od 6 do 15 rokov
 žiaci a študenti do 26 rokov

Zľava cca 65%
 držitelia Diamantovej a Zlatej Jánskeho plakety s trvalým pobytom 

v Banskej Bystrici

Zľava cca 65% u vodiča, 80% z karty:
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 držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S

Evidenčné cestovné 1 cent
 občania nad 70 rokov veku

Nitra – mestská doprava

Dôchodcovské cestovné – zľava cca 33%
 poberatelia starobných dôchodkov do 70 rokov
 poberatelia invalidných dôchodkov (nad ako 70%) do 70 rokov
 poberatelia výsluhových dôchodkov od 60 do 70 rokov

Študentské cestovné – zľava 50%:
 deti od začiatku povinnej školskej dochádzky do 15 rokov
 žiaci a študenti do 28 rokov alebo do získania VŠ vzdelania druhého stupňa

Evidenčné cestovné – zľava cca 83 - 88%:
 občania nad 70 rokov
 držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S
 držitelia Diamantovej Jánskeho plakety alebo Zlatej Jánskeho plakety

Nitra – prímestská doprava

Osobitné cestovné I - zľava cca 33 – 46%:
 deti do 15 rokov
 sprievodca dieťaťa do 6 rokov
 žiaci a študenti do 26 rokov alebo do získania VŠ vzdelania druhého stupňa
 držitelia ŤZP a ŤZP-S
 sprievodca ŤZP-S
 rodičia na návštevu detí v ústavoch

Osobitné cestovné II - 0,30 € za 25 km:
 občania nad 70 rokov

Príloha: Porovnanie rastu cien v prímestskej 
doprave NSK v rokoch 2005 – 2011

Cenový výmer obyčajné cestovné zľavnené cestovné poskytnutá zľava

CV 1/2005 1,03 € 0,50 € 51%

CV 7/2007 1,13 € 0,56 € 50%

CV 5/2008 1,23 € 0,66 € 46%

CV 1/2009 1,20 € 0,65 € 46%

CV 5/2010 1,30 € 0,75 € 42%

Miera zvýšenia 21% 34%

Spracoval: Šimko



Tržby v €

cena u 

vodiča
EZČK tržby

cena u 

vodiča
EZČK tržby

cena u 

vodiča
EZČK tržby

cena u 

vodiča
EZČK tržby

cena u 

vodiča
EZČK tržby

104 780,00 0,42 0,28 110 019,00 0,43 0,29 112 115,00 0,44 0,30 115 258,00 0,46 0,31 120 497,00 0,48 0,32 125 736,00

2 252 057,00 0,63 0,42 2 364 660,00 0,64 0,43 2 409 701,00 0,66 0,44 2 477 262,00 0,69 0,46 2 589 865,55 0,72 0,48 2 702 468,40

občianske 50%   0,30/0,20 986 831,00 0,32 0,21 1 036 172,00 0,32 0,21 1 055 909,00 0,33 0,22 1 085 514,00 0,35 0,23 1 134 855,65 0,36 0,24 1 184 197,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 721,00 6 007,00 6 121,00 6 293,00 6 579,15 6 865,20

7 816,00 8 206,00 8 363,00 8 597,00 8 988,40 9 379,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 453,00 1 525,00 1 554,00 1 598,30 1 670,95 1 743,60

3 526 589,00 3 593 763,00 3 694 522,30 3 862 456,70 4 030 389,60

167 931,00 235 105,00 335 864,30 503 798,70 671 731,60

1. deti do začatia povinnej školskej dochádzky
2. invalidný vozík a sprievodca v prípadoch ZŤP a ZŤP-S
3. držitelia preukazov "Konfederácia politických väzňov" (KVP)
4. bývalí príslušníci "Vojenských táborov nútených prác" (VTNP)
5. detský kočík s dieťaťom, batožina a pes
6. osoby odkázané na invalidný vozík a nevidiace osoby
7. pri prestupe do 40 minút na jednorazové cestovné lístky z EZČK

Poznámka:

Rovnako odporúčame zrušiť symbolickú cenu pri opakovanej kúpe EZČK, nakoľko dochádza k jej zneužívaniu (stratil som, neviem kde ju mám ... dajte mi novú).

Bezplatná preprava:

+10% +15% +20%

Tržby uschov. miestenky

Základná tabuľka
pre orientáciu dopadu úpravy ceny  lístkov na príjem z tržieb v meste Nitra

za lístky CA

+5% +7%

Uvedené výpočty dopadov na príjem z tržieb sú teoretické. Reálne budú vychádzať z počtu cestujúcich, ktorých každý rok ubúda aj keď sa neupravuje cenový výmer, prípadne grafikon. Pri každej zmene obyčajne 
dochádza k určitému zvýšenému odlivu cestujúcich.

Spolu

Kategória cestujúcich

3 358 658,00

občianske - pravidelné   0,60/0,40

dôchodci - zľava   0,40/0,27

ZŤP

EZČK (za vydanú kartu)

Tržby za manipuláciu EZČK

Batožiny
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EZČK - elektronická zálohová čipová karta   

- občiansky 0,50

- dôchodcovský do 70 r. 0,30

- detský, študentský 0,25

jednorazový lístok u vodiča

-  občiansky 0,70

- dôchodcovský do 70 r.

- detský, študentský
0,40

- evidenčný (dôchodcovia nad 70 r. držitelia preukazov ZŤP, ZŤP -
S, držitelia Diamantovej, Zlatej, Striebornej a Bronzovej Janského 
plakety, Kňazovického medaily)

0,10

- 24 hodinový cestovný lístok 2,00

- týždenný cestovný lístok 8,00

mesačný cestovný lístok

  - občiansky 20,00

  - dôchodcovský do 70 r.

- detský, študentský
12,00

- evidenčný nad 70 r. 0,00

štvrťročný cestovný lístok

- občiansky 50,00

- dôchodcovský do 70 r.

- detský, študentský
30,00

- evidenčný nad 70 r. 0,00

ročný cestovný lístok zrušiť

polročný cestovný lístok 90,00



evidenčný polročný cest. lístok dôchodcovia nad 70 r.,držitelia 
preukazov ZŤP, ZŤP - S, držitelia Diamantovej, Zlatej, 
Striebornej a Bronzovej Janského plakety, Kňazovického 
medaily

1,00

bezplatná preprava (doplniť)

- držitelia preukazov "Politickí väzni-Zväz protikomunistického 
odboja"

bezplatná preprava

V rámci popisu jednotlivých kategórií cestovného sa menia nasledovné údaje:

- mení vek klasifikácie „študent“ z 28 rokov na 26 rokov v záujme zosúladenia s ostatnými     
mestami a krajinami EÚ.

- nákup novej elektronickej zálohovej čipovej karty (EZČK) v cene 3,- €, opakované 
vydanie novej čipovej karty v období do 4 rokov v cene 4,-€.




